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 ٕإن إذلس هلل ثـاىل حنمسٍ ووس خـني ابهلل ثـاىل ووس خلفٍص وهـوذ ابهلل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا

 فال ُادي هل،ومن سُئات ٔأؾٌلًيا  من هيسٍ هللا ثـاىل فال مضي هل ومن ًضَي 

 ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحسٍ ال رشًم هل ؤأصِس ٔأن َلسإ ؾحسٍ ورسوهل 

  ٔأما تـسمث   

 

 إإلحصإم   حمؼورإت ؾيس اببوكفٌا يف 

 . ٔأحسُا ثـمس ًخس إخملَط ؿىل إًصخي حىت إخلفني -1ويه س حـة ٔأص َاء 

 إًصخي ًوو تعني ٔأو إس خؼالل مبحمي وثلعَة إًوخَ من إٔلهىث من صٔأسإًثـمس ثلعَة   -2

 ًىن جسسل ؿىل وهجِا حلاخة. 

صم ؿَََ ٔأن ًضؽ إًعَة، إت إإلحصإم ؿىل إحملصم ٕإذإ ٔأحصم يَ : من حمؼور كعس مش إًعَة إًثاًر  -3

يا كال   ،الف وإًصإحج ٔأهَ ال يصمفهيا ذ معسإ ،  ومسبةٔل كعس مش إًعَةكعس مش إًعَةُو

 إًعَة ُو إذلي يصم فال جيوز ٌَمحصم ٔأن ًضؽ ؿىل تسهَ ظَحا مسٔأما كعس  

 ًلوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل يف إذلي وكعخَ رإحَخَ:" وال متسٍو تعَة" 

 .كال يف إًرشح : ؤأمجـوإ ؿىل ٔأهَ مميوع من إًعَة 

 . ال هـمل فَِ ذالفا ًلوهل ةوال جيوز هل ًخس زوب معَ  

 مذفق ؿَََ زؾفصإن" والورث  مسَال ًَخس زواب و" 

 من مادة إًفلَ  امسةإحملارضة إخل
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 َ  .ًَسٍ ٔلهَ ثعَةٌ  يصم ؿَََمن إًعَة ـَق ومس ما ً

و ًعوف   ميسح إًصهن إٔلمايم جيس ًسٍ فهيا ظَة  حول إًىـحة ٔأحِاان إحملصم ُو

و ؿىل وال ٔلهَ مميوع من وضؽ إًعَة ؛ ٕان وخس ذكل ًلسهلف  ، عَةإً   ميس إًصهن إًنام ي ُو

شإ دعبٔ من تـغ إً   .ياس ٔأن ًضؽ ؿىل إًىـحة ظَحاُو

  إذلي فَِ ظَة ٌَمحصم؟ ٔأو إمليادًي إملـعصة ما حنك إس خـٌلل إًعاتون

 ٔألك ٔأالك فَِ ظَحا، ، هكنظَحا فِيي معَحة وال ًلعس هبا إًعَةكال إًـٌَلء ٔأهنا ًُست  

ياك ؾعص جصإحئة إخلوخ  اكخلوخ مثال    فِشإ ال يصمفس خىون رإحئخَ دوخ ُو

 ،ٕإمنا إذلي يصم ُو ٔأن ميس ؿني إًعَة ًُست رإحئخَ 

 وإس خـٌلهل يف أٔلك ورشب حبَر ًؼِص ظـمَ ٔأو ريَ 

 ق تني ما ًلعس تَ إًعَة وما اكن معَحا وال ًلعس تَ إًعَةهفصّ  نأٔ  إحلياتةل مٌـوإ لك ُشإ  ًىن إًصإحج

و إًصإحج. ا مست إًيار من إًعـام تبٔسا وٕإن تلِت رإحئخَ وظـمَى مبواكن ماكل ال ٍص   ، ُو

لري كعس ًًيخذَ إلٓديم  ونشإ ما ،زإىموم ودُ لكِا ونشإ هحات إًعحصإء وض َح وكِعًوو مش إًفوإنَ 

 ) يف إًفلَ إحليحًل(ٌَحجاوي كاهل يف إإلكٌاع . ظَينوكصهفي ودإر  وحياء وؾعفص  إًعَة

ا   ؿَََ فال يشءمفن ًخس ٔأو ثعَة ٔأو قعى رٔأسَ انس َا ٔأو خاُال ٔأو مىُص

وإ ؿَََ    .ًلوهل ظىل هللا ؿَََ وسمل ؾفي ٔلميت ؾن إخلعبٔ وإًًس َان وما إس خىُص

 ، مـىن ذكل ٔأن تلِة إحملؼورإت ال ًفصق فهيا تني إًلاظس وإجلاُي وإًياِس 

 وتشكل ثيلسم حمؼورإت إإلحصإم ٕإىل هوؿني :

 حمؼورإت ال ًـشر فهيا إجلاُي وإًيايس و،  ر فهيا إجلاُي وإًيايسحمؼورإت ًـش 

  .ٔأن لك حمؼورإت إإلحصإم ًـشر فهيا إجلاُي وإًيايس وإذلي ؿَََ إدلِور وإًصإحج
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 مفثال ثلَمي إٔلػافص من حمؼورإت إإلحصإم وتـغ إًياس ؾيسٍ حاةل ؾعحَة فسإمئا ًلضم ٔأػافٍص

  ،فِي ُشإ ؿَََ يشء؟ ؿىل ذالف ال ٕإرإداي تبٔس ياهَ 

 .ًـشر فَِ إجلاُي وإًيايسوإدلِور ٔأهَ ؿَََ وال ًـشر،  فاحلياتةل 

 .كري ؿشرالس خسإمذَ إحملؼور من زإل ؿشٍر ٔأزإهل يف إحلال وٕإال فسى مىت و 

  ٕإذإ ًخس إحملصم "ساؿة" ٔأو هؼارة ُي ُشإ من حمؼورإت إإلحصإم؟

 ٔلهنا ال حتَط ابًـضو اكمال "إٔلساور"ال ًُست من حمؼورإت إإلحصإم ونشكل 

 تـغ إحملصمني ًعاتون ابًدسَزات فِيعح تبٔمٍصن :

 زشٍ حبَر ًلَي الاحذاككـًضؽ إًفاًزني ؿىل ف -1

 :  ًَخس رسوالا مضادإ ٌَدسَزات -2

شإ ٕإن اكن ٌَمصٔأة فال تبٔس  ، ٔأما ٌَصخي فِشإ من حمؼورإت إإلحصإم ، ُو

 ؿَََ ٔأما ٕإن وضؽ إًفاًزني فلط فال يشء فٕان ًخسَ مذـمسإ ؿَََ فسًة

 * ٔأما ٕإن كعؽ إًرسوإل حبَر ال يَط ابًـضو الكما فال يشء ؿَََ.

 

َُِلوإ َواَل ًلوهل ثـاىل:"إًصإتؽ : ٕإزإةل إًضـص من إًحسن ًوو من إٔلهف،  ى  ُرُءوَسنُكْ  حَتْ  " َمِحهل ُ  إًَِْْسيُ  ًَْحَُفَ  َحىت 

 ) اكٌَحَة وسائص صـص إًحسن( صـص إًحسن سائصوكس ؿَََ  ٌَمحصم حَق صـص إًصٔأس هط إلًٓة 

 ،وثلَمي إٔلػافص  كال يف إًرشح مميوع من ثلَمي إٔلػافص ٕإال من ؿشر

 فِشإ ؿشر.ٔأمجـوإ ؿىل ٔأهَ ًٍزي ػفٍص ٕإذإ إىىرس و  
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 كذي ظَس إًرب إًوحيش إملبٔهول ٕإحٌلؿاإخلامس : 

شإ إًعَس يصم ؿىل إحملصم ٔأن ًععاد ظَسإ     إملبٔهولوحيشإً إًرب من ٔأن ٍىونفَِ رشوط ُو

 ، فَو إظعاد إًسمم فال يشء ؿَََ إًححصي ؾىس جصي

 ٔأي ما ميَىَ إإلوسان، ٔأما إًوحيش ما اكن يف إًربإري وإًلاابت ٕإويس   :ويسؾىس إٕ  وحيش

 ) ال ميخَىَ إإلوسان( فَو إظعادُا إحملصم فـَََ دّم،

 من إًرسكة ًوُس من حمؼورإت إإلحصإم.ٔأما ًو إظعاد ) ٕإويس ( فـَََ إًضٌلن ًعاحهبا فِو  

 : فٕاذإ إظعاد ذئحا فال يشء ؿَََ. إملبٔهول

نُكْ  َوُحّصِمَ لوهل ثـاىل : " ً إزلًَي : َْ َ َْسُ  ؿََ  "ًماُحصُ  ُدْمُتْ  َما إًرَْبِّ  َظ

َا ايَ  وكوهل ثـاىل " ٍنَ  َأهيه ِ َْسَ  ثَْلُذَُوإ اَل  أَٓمٌُوإ إذل   " ُحُصمٌ  َوَأهُتْ  إًع 

 . وإإلؿاهة ؿىل كذهلٔأي ًسل رخال ٔأن ًععادٍ،  ؿَََ: وإزلالةل

شإ من رمحة هللا فٕاذإ دذي إًـحس يف إإلحصإم ًبٔمن مٌَ لك إحلَوإانت، كال ثـاىل  "أِٓمًٌا اَكنَ  َدَذهَلُ  َوَمن":ُو

شٍ من ٔأنرب إًيـم ؿىل كٌصش فلس من  هللا ؿَهيم ابملنن وحـي لك من ًسذي إحلصم أٓمٌا.  ُو

و مل يصم حلسًر ٔأيب كذادة  إحملصم.ٔلهَ ٕإؿاهة ؿىل  بٔترصوإ حٌلرإ وحض َا فٔأهَ اكن مؽ ٔأحصاب هل حمصمني ُو

 ٔأترصثَ فصهحت ووسُت إًسوط وإًصمح ؤأحدوإ ًو ٔأ ي  ، تَ ٔأدعف هـًل ومل ًؤذهو ي ؤأان مضلول

 وهللا ال هـَيم ؿَََ" وإفلَت هلم انًوو ي إًسوط وإًصمح ،فلاً

فٌَل رأٍٓ رهة وويس إًسوط  -إذلار إًوحيش ًؤلك ذلَ –ُو مل ٍىن حمصما ٔأي ًحاح هل ٔأن ًععادٍ 

 وإًصمح فٌَل كال هلم انًوو ي إًسوط وإًصمح رفضوإ

شإ ًسل ؿىل ٕإؾخلادمه حتصمي إإلؿاهة ؿَََ وملا سبًٔوإ إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل كال ُي من ٔأحس ٔأمٍص   ُو

 -ر إًوحيش فِو مؤهرؿىل إذلا  من ذلِا. ما تلي لكوإف: ال، كال: وإكأًأصار ٕإٍهيا  وأٔ  -ٔأن يمي ؿَهيا

  مذفق ؿَََ.
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، ًلول إجن ؾحاس يف تَغ إًيـام : ٔأي من إحملصمات ٕإفساد تَغ إًربي إًوحيش إملبٔهول وٕإفساد تَضَ

 إجن ماخَ يف تَغ إًيـام مثيَ. مصفوؿا وؾن ٔأيب ٍُصصة، ٔأي من ٍىرس تَغ إًيـام ًسفؽ كميخَ، كميخَ

 مصفوؿا ٔلهَ جصي ٌضاُس ظريإهَ يف إًرب وهيَىَ إملاء ٕإذإ وكؽ فَِ، وحسًر ٔأيب ٍُصصة  وكذي إجلصإد : 

 وال حزإء فَِ. ٔأتو دإود وؾيَ ٔأهَ  من ظَس إًححص كاهل ) ضـَف (ومه .. ٕإهَ من ظَس إًححص 

 ،ة إحلوتوكال ؾصوة ُو من هث من ظَس إًححص  كال إجن إمليشر كال إجن ؾحاس ُو

شٍ روإايت مل ثثخت إًيث   ، ًوىن ؿىل ُشإ إًلول ٔأهَ من ظَس إًححص .ة : ٔأي إًـعسة، ُو

 ال جيوز إظعَادٍ ٔلهَ من إًعَس إًربي إًوحيش إملبٔهول.وإًعحَح ٔأن إجلصإد من ظَس إًرب، 

و إًعحَح، وؾيَ ًحاح كذهل  زإًخَ ًوو ٔأتَح مل حصنَ وـة جن جعصةوإًلمي : ٔلهَ ًرتفَ ابٕ    ُو

 ، ٔلهَ من أٔنث إًِوإم ٔأذى و وحيك ؾن إجن معص كال :" ُو ٔأُون ملذول"  إًلمي ال ًؤلكٔلن 

 ثكل ضاةل ال ثخذلى وؾن إجن ؾحاس فمين ٔأًلاُا مث ظَهبا

 ال إًربإقَر تي ٌسن كذي لك مؤذ معَلا يف إحلصإم وإإلحصإم وال حزإء فَِ حلسًر مخس فوإسق

 ًلذَن يف إحلي وإحلصم  

 كذي إًربإقَر وإذلابب ) ٔلن إذلابب ًعُة نثريإ من إًياس إٔلمصإض  ٕإذن إحملصم جيوز هل

  من خمخَف إًحلاع( وإًرصإظري وإًياموس ٕإن وخسحِر ٔأن إًحلـة ظلرية وفهيا ؿسد هحري 

 يف إحلصم وإإلحصإم:  

إلحصإم، فاهلل ؾز وخي حـي تـغ إحملصمات دإذي إحلصم ُياك حمصمات يف إحلصم وحمصمات  ً مَحوػة :

ا ًسانينحىت    .مىة فِحصم ؿَهيم ٔأن ًفـَُو

 لذَن يف إحلي وإحلصم " وال حزإء فَِ : حلسًر "مخس فوإسق ًُ 

 ؤأماهن إحلصإم يف ٔأماهن إحلالل ولكمة إحلصم مـياُا

  مذفق ؿَََ. ماكن إًـلصب.  إحلسٔأة، وإًلصإب وإًفبٔرة وإًـلصب وإًلكة إًـلور ويف ًفغ إحلَ ة
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 فـىل ُشإ ًحاح كذي لك ما فَِ ٔأذى وإذلئة وإٍمنص،  دإءسوإء تعحـَ ٔأو تَ مثي إٔلسس 

 ،ـوض وإًربإقَر وإذلابب إت إملؤذًة وإًزهحور وإًحق وإًحمن س حاع إٍهبامئ  وحوإرح إًعري وإحلرش 

  كاهل يف إًرشح  وتَ كال إًضافـي

 

 فِو من حمصمات إإلحصإم ًوو ؾلس فال ًعح إًـلس ،إًسادس : ؾلس إًياكح، وال ًعح

 :" ال ًيىح إحملصم وال ًُيِىح وال خيعة"  ظىل هللا ؿَََ وسمل كال رسول هللا :ؾامثن كالحلسًر  

 روإٍ إدلاؿة ٕإال إًحزاري ًوُس ٌَرتمشي فَِ "وال خيعة"

و حمصم" روإٍ ماكل وإزلإركعين.  وؾن ٔأيب قعفان ؾن ٔأتََ:" ٔأن معص فصق تُهنٌل"  ًـين رخال حزوج ُو

حاح رشإء  . ال هـمل فَِ ذالفا،كال يف إًرشح : ًو  وإًرشإء ًُس ىاكحا. إإلماء ٌَدرسي وكرٍي

و حمصم  و ٔأن إجن ؾحاس روى ٔأن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل حزوج مميوهة ُو ، ُياك ٕإصاكل هخـصض هل ُو

 حزوج إًييبما حزوهجا ٕإال حالل وكال انفؽ :"إحلسًر حصَح ًوىن كال خاجص  ما إًصد ؿىل ُشإ إًالكم؟

و حالل" مميو  ظىل هللا   واكن انفؽ ُو إذلي اكن موحودإ يف ُشإ إًزوإج،هة ُو

 حسًثني مذـارضني هلم فهيٌل ظصق: وإسامن جيوإًـٌَلء حِ 

 إدلؽ  يف حاةل حصة إحلسًثنيإٔلول : 

 إًثا ي إًخضـََف ٕإن اكن ٔأحسٌُل ضـَف رحجوإ إًعحَح 

 ، ظًصلة يف إدلؽ، ولك ابب هل جيمؽ تُهنٌل ) كدي إًًسخ( فَو حسًثان الكٌُل حصَح

 اومسبةٔل إدلؽ تني إٔلحادًر إملخـارضة من ٔأؾؼم ٔأتوإب إًفلَ ؤأدكِا ؤأمذهن

 فِو إذلي ٌس خعَؽ إدلؽ تني إٔلدةل. من إًفلَِ ثبٔذشُا ثبٔذشُا من إٔلظويل تي وكاًحا ال 
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 فىِف جنمؽ تني ُشٍ إٔلدةل؟

يَ  زالث ؾرشة س ية ، إجن ؾحاس حِامن اكن حمصما مؽ إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل اكن س ِ

ٔأن روإًة إٔلظاقص ٕإذإ   فٌلول يف إدلؽ تُهنٌل:، وانفؽ وخاجص من هحار إًعحاتة ؤأنرب من إجن ؾحاس 

ثـارضت مؽ روإًة إلأكجص من إًعحاتة ًلسم روإًة هحار إًعحاتة، مَب؟ ٔلهَ اكن ًـلي ُشٍ إٔلمور حِسإ 

 خبالف إًعيب إًعلري. ُشإ ٔأول ٔأمص

 ٔلهَ ٔأؿمل تشكل.ؽ هفسَ ُو إذلي اكن تني إًييب ومميوهة يف إًزوإج فذلسم روإًخَ، ٔأن انف إٔلمص إًثا ي:

 ؿَََ وسمل حزوج ٕإذن ذاًف كول إجن ؾحاس هحار إًعحاتة ) انفؽ ( فِلسم كول انفؽ ٔأن إًييب ظىل هللا

 مميوهة كدي ٔأن يصم.

 

 إًَْحجِّ  يِف  ِخَسإلَ  َواَل  فُُسوَق  َواَل  َرفَرَ  فاََل  :"ثـاىل ًلوهل:  إًوطء يف إًفصج) من حمصمات إإلحصإم(  إًساتؽ:

 ، كال إجن إمليشر ٔأمجـوإ ؿىل ٔأن إحلج ال ًفسس إبثَان يشء " كال إجن ؾحاس إًصفر إدلاع 

 . ُشإ كدي إًخحَي إٔلول،يف حال إإلحصإم ٕإال إدلاع

 .ومل ًـصف هلٌل خماًفوإٔلظي فَِ ما روي ؾن إجن معص وإجن ؾحاس  

 ـمل فَِ ذالفا وٕإن ٔأىزل ؿَََ تسهةوإملحارشة دون إًفصج والاس متياء،  فٕان مل ًزنل مل ًفسس ال هودوإؾََ 

 :ويف فساد إحلج روإًخان

و إًعحَحال ًفسس  ٕإحسإٌُل   و كول إًضافـي ُو   ٔلهَ ال هط فَِ وال ٕإحٌلع  ُو

و كول  وإًثاهَة وال ًعح كِاسِا ؿىل إًوطء يف إًفصج ٔلهَ جية تَ إحلج دوهنٌل.  .اكلمًفسس ُو

 كَيا ٔأن إًعحَح ال ًفسس تشكل ًىن ًو ٔأىزل ٍىون ؿَََ دم.

 حساق متصة مفا فوكِا.ؾن ٔأمحس كال ًعـم صُئا وكال  إٕ ، ملا ثلسم ٕإال كذي إًلمييف مجَؽ إحملؼورإت إًفسًة و

 ،إًياكح ال فسًة فَِ ورشإء إًعَس ؾلس و )إًفسًة ًـين إزلم ٔأو حصثُة س َبئت يف ابب إًفسًة(

 " ويف إجلصإد إجلزإء" حسًر  وروي ؾن معص إًحَغ وإجلصإد كميخَ ماكهَ ملا ثلسم يف إًحَغ ويف
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 ،ويف إًثالزة فسًةإًضـصة وإًؼفص : ٕإظـام مسىني ويف إزيني ٕإظـام إزيني ويف 

شإ كول إًضافـي، ٔلهَ ال ٔلن  ِجة ثلسٍص هل يف إًرشع ف إملس ٔأكي ما جية وؾيَ كدضة من ظـام ُو

 إملعري ٕإىل إٔلكي ٔلهَ إًَلني 

 ثخِح ٌَمحصم إحملصمات و ًفسي إًرضورإت

 فِحاح هل ذكل وؿَََ فسًةوفـي صُئا من إحملؼورإت  خشط مًصغ

صًًِضا ِمٌنُك  اَكنَ  فََمن" ًلوهل ثـاىل  َِ  َأوْ  م  ن َأًذى ِت َِ  ّمِ ِأِس ن فَِفْسًَةٌ  ر  ََامٍ  ّمِ  حلسًرو "  وُُسمٍ  َأوْ  َظَسكَةٍ  َأوْ  ِظ

 وـة جن جعصة ريض هللا ؾيَ.

 

 تـــاب إًفــسًـــة

 ويه ما جية ثسخة إإلحصإم ٔأو إحلصم 

 من إًعَس إذلي ذهٍص إًفلِاء إًعَس:  ممىن خنخرصٍ تبٔن هلول ال ًوخس يف مىة إلٓن

و ال ًسري ويصم ؿىل إحملصم ثيفرٍي  و إذلام فِشإ رمبا ًلذهل إحملصم ُو  ٕإال هوع وإحس فلط ُو

 حمؼورإت إإلحصإم لكِا فهيا فسًة وإًفسًة ثيلسم كسمني:

 ) ال حصثُة فهيا( ، وفسًة ؿىل إإلجياب فسًة ؿىل إًرتثُة

 : ُو خمري تني ٔأص َاء زالزة : فسًة من ظَام ) زالزة ٔأايم(  فسًة ؿىل إًرتثُة

 ٔأو ظسكة ) ٕإظـام س خة مسانني ( ٔأو وسم ) ذحب صاة( 

 : ذحب صاة مدارشة.وفسًة ؿىل إإلجياب 

  حمؼورإت فهيا ومعس وحمؼورإت ال معس فهيا: إحملؼورإت كَيا ٔأهنا ثيلسم ٕإىل 

 ) وكس ذهصان إًصإحج ًىن ٔأهت ثشإهص ؿىل إًىذاب(

 ،فاًيوع إًثا ي من إًفسًة : فَِ ختَري وال ختَري فهيا
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 كسم ؿىل إًخرَري وكسم ؿىل إًرتثُةويه كسٌلن  كال : 

و حمصم فَو  مل ٍىن ؿامسإ فال يشء ؿَََ،   فسًة إٌَخسن:  كسم إًخرَري  هكن ًخس إخملَط ُو

 ،من ظَام ٔأو ظسكة ٔأو وسموٕإن اكن ؿامسإ فـَََ إًفسًة 

، فالتس من ثرصحي، فِضعص ٔأن ًَخس مالثس خمَعة ًٍصس ٔأن ًسذي مىة ًَـمتص مييؽمثال : تـغ إًياس 

َخس مالثس إخملَط فٕاذإ مص ًيوي إإلحصإم تل مفاذإ ًفـي؟ حىت ًسذي   ؿَََ إًفسًةَحَ ًو

 ٔأو ظسكة ٔأو وسم( ) ظَام 

 صـصثني ٔأو ػفٍصن، ٕإزإةل أٔنث من ، وثلعَة إًصٔأس: ًو وضؽ إًعَة ؿَََ فِو خمري،  إًعَة و

 ـ فِو خمري تني ُشٍ إًثالزة ) ذحب صاة ـ ظَام زالزة ٔأايم ، إملحارشة تلري ٕإىزإل مين  إإلمٌاء تيؼصة 

 ،  ًلك مسىني مس جُص ٔأو هعف ظاع من كري إًرب ٕإظـام س خة مسانني( 

 حؽ هبا(اكمةل ٌض  : من ٔأوسط ما ثعـمون ٔأََُنك ) وحدة وإًصإحج ٔأن ٕإظـام إملسانني وىفارة إٍميني 

صًًِضا ِمٌنُك  اَكنَ  فََمنثـاىل :"  هلولً َِ  َأوْ  م  ن َأًذى ِت َِ  ّمِ ِأِس ن فَِفْسًَةٌ  ر  ََامٍ  ّمِ   " وُُسمٍ  َأوْ  َظَسكَةٍ  َأوْ  ِظ

 :" ًـكل أٓذإك ُوإم رٔأسم؟" كال: هـم.  ظىل هللا ؿَََ وسمل ًىـة جن جعصة  وكوهل

 مذفق ؿَََ مسانني ٔأو إوسم ثضاة"ٔأو ٔأظـم س خة كال: إحَق رٔأسم ومص زالزة ٔأايم 

ي واكن فَِ مقي نثري زلرخة ٔأن إًلمي اكن ًزنل ؿىل وهجَ و يج صـٍص ظًو  اكن وـة جن جعـصة ُو

إحَق  فلال هل إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل :" من نثثَ، واكن كس ٔأحصم، واكن ًخبٔذى هبشإ ٔأذًى صسًسإ  

 ،حفَق رٔأسَ وفـي ذكل ثضاة" رٔأسم ومص زالزة ٔأايم ٔأو ٔأظـم س خة مسانني ٔأو إوسم

  اكن ٍلال يف إلًٓة فالًٓة ًُس هبا س خة مسانني فاحلسًر وحض ما فبٔذش مٌَ إًـٌَلء ثفسري ًلًٓة 

 ، ٔلهَ حصم ٌَرتفَ فلُس ؿَََ.)ٔأو ( ٌَخرَري ؤأحلق إًحايق ابحلَق ًَوفؼ

 .ظَام ٔأو ظسكة ٔأو وسممن كال إجن ؾحاس فمين وكؽ ؿىل إمصٔأثَ يف إًـمصة كدي إًخلعري ؿَََ فسًة 

 روإٍ إٔلثصم.
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و حمصم،جن ؾحَس هللا ريض هللا ؾيَ  كد ي ٔأًضا ٔأن معص  مى إٔلثص و ور  ؿائضة تًت ظَحة ُو

إإلمٌاء تيؼصة وحنوُا ٔلهنا ٔأفـال حمصمة يف إإلحصإم  إملحارشة كُس ؿَََ، ؿىل ٔأن هيصق دمامجؽ هل فسبٔل فبٔ  

 .ال ثفسس إحلج فوحدت فَِ صاة اكحلَق

 

وٌضرتي تلميخَ ظـاما ثلومي إملثي مبحي إًخَف  : خيري فَِ تني إملثي من إًيـم ٔأوإًخرَري حزإء إًعَسومن 

إًفعصة فِعـم لك مسىني مس   جُص ٔأو هعف ظاع من كرٍي أٔو ًعوم ؾن ٕإظـام لك مسىني  ما جيزيء يف

 ًوما

: إًيـم يه إإلتي ٔأو إًحلص ٔأو إًضاة إملثي من إًيـم  (1زالث حاالت: عَس خمري فَِ تني إً 

نُكُ " َِ  َيْ ٌنُكْ  ؿَْسلٍ  َذَوإ ِت  فِىون ؿَََ صاة. ت ٌَحٌلم ُو إًضاةؤأكصب إحلَوإان "  ّمِ

 تلميخَ ظـاما: ًيؼص مك جساوي إًضاة ) حمي إًخَف ٔأي يف مىة( ٌوضرتي ثلومي إملثي مبحي إًخَف  (2

.ما جيزئ يف إًفعصة ) ٔأي زاكة إًفعص: حدوب(    فِعـم لك مسىني مس جص ٔأو هعف ظاع من كرٍي

 ًعوم ؾن لك مسىني ًوما. (3

مِ إزلًَي: كوهل ثـاىل : "  ـَ ثُْي َما كَذََي ِمَن إًي  ًسإ فََجَزإٌء ّمِ ّمِ ـَ ذَ نُكُ  َوَمن كَذهََلُ ِمٌنُك مه َِ  َيْ ٌنُكْ  ؿَْسلٍ  َذَوإ ِت   ّمِ

ََاًما كِلَ ِظ اُم َمَساِننَي َأْو ؿَْسُل َذَٰ ـَ َحِة َأْو َنف اَرٌة َظ ـْ ًَْى ًَِف إ ْساًي اَب َُ " 

 فألكصب ًِا إدلي وإٔلكصب ٌَحٌلمة إًضاة. إًيـم :  ٔأي ٌض هبَ مفن كذي هـامة مثي ما كذي من

 ٍىون يف إحلصإم.ٔأن  ُساي ابًف إًىـحة : ٔأي التس

عـم تَ..،  ٔأو ؿسل : ٔأي مثي ، ٔأو نفارة ظـام مسانني : ًلسر   إٍمثن ًو

 ذكل : ثـود ؿىل ٕإظـام إملسانني ٔأي ؿسد إملسانني.
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 .إإلحعار، وإًوطء وحنوٍ وحصك وإحة ، و إًلصإن و نسم إملخـة:  كسم إًرتثُة

 ٕإذإ ٔأحصم ومل ٌضرتط وحرصٍ يشء ؾن ددول إًحُت فـَََ دم.  صخيإًوإإلحعار ) س َبئت( ومـياٍ ٔأن 

 ا ًُس فَِ ختَري(ي) وُ  ممتخؽ وكارن واترك وإحة دمفِجة ؿىل 

 ولكمة دم ثـين ذحب صاة

ا ًوم  فٕان ؿسمَ ٔأو مثيَ   ؾصفة وثعح ٔأايم إًدرشًقظام زالزة ٔأايم يف إحلج وإٔلفضي هون أٓدُص

  وس حـة ٕإذإ رحؽ ٕإىل ٔأُهل. ٕإن مل جيس إزلم "فعَام زالزة ٔأايم يف إحلج وس حـة ٕإذإ رحـت"

 إإلحصإم ًَعوهما ٔأايم إحلج روي ذكل ؾن إجن معص وؾعاء وؿَلمة وكريمه.هط ؿَََ فِلسم 

 ووكت حوإز ظَاهما من إإلحصإم ابًـمصة الهـلاد سخة إًوحوب 

 وؿائضة:مل ٍصدط يف ظَام ٔأايم إًدرشًق ٕإال ملن جيس إًِسي"كال إجن معص :وثعح ٔأايم إًدرشًق

 ، وتَ كال ماكل وإًضافـي يف إًلسمي روإٍ إًحزاري 

 فَُس رشظا ٔأن ًشُة ًحُذَ  : ٔأي ٔأهنيى إملياسم وس حـة ٕإذإ رحؽ ٕإىل ٔأُهل 

كال ثـاىل : " مفن متخؽ ابًـمصة ٕإىل إحلج مفا إس خُرس من إًِسي مفن مل جيس فعَام زالزة ٔأايم يف إحلج 

 ٔأؾٌلل إحلج، كِي ٔلمحس : ًعوم ابًعًصق ٔأو مبىة؟وس حـة ٕإذإ رحـت" وجيوز ظَاهما تـس فصإكَ من 

و كول ٕإحساقكال ح    .ِر صاء وتَ كال ماكل وؾعاء وجماُس وؾن ؾعاء وجماُس يف إًعًصق ُو

ـحة ًلوهل ثـاىل إإلحعار ٔأن مييؽ من ددول إحلصم ٔأو إًى وجية ؿىل حمرص دم: 

نْ :"
ّ
ُتْ  فَا َخُرَْسَ  فََما ُأْحرِصْ  إًخحَي مث حيّ "  فٕان مل جيس ظام ؾرشة ٔأايم تًِة  إًَِْْسيِ  ِمنَ  إس ْ

 .وإًصإحج ٔأهَ جيوز هل ٔأن ًخحَي مث ًعوم ؾرشة ٔأايم، دم إملخـةكِاسا ؿىل  

 ، ًُس ؿَََ يشء: ٔكن ًلول وٕإن حخس ين حاثس مفحًل حِر حخسدينوٕإن إصرتط

مبحارشة ٔأو إس متياء ٔأو ثلدَي ٔأو ملس ثضِوة  ايف إحلج كدي إًخحَي إٔلول ٔأو ٔأىزل مٌَ وجية ؿىل من وظبٔ 

   -مجي -ٔأو حىصإر إًيؼص ؿَََ تسهـة 
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نسم إملخـة، ٔلن إجن معص وإجن ؾحاس  فٕان مل جيسُا ظام ؾرشة ٔأايم زالزة يف إحلج وس حـة ٕإذإ رحؽ

 وؾحس هللا إجن معصو ريض هللا ؾهنم كاًول ٌَوإظئنْي :" إُساي ُساي وٕإن مل جتسإ فعوما زالزة ٔأايم

 ؿَََ إًحايق  َُس وس حـة ٕإذإ رحـت" وك  

 ًىن مييض ٕإىل إحليال ًفسس إًًسم  ) ٔأي تـس ريم مجصة إًـلدة(  إًوطء تـس إًخحَي إٔلولو 

 ، فِحصم مٌَ ًَعوف ٌَزايرة حمصما ٔلن إًعوإف رهن ال ًت إحلج ٕإال تَ 

 إًيحص "ًيحصإن حزورإ تُهنٌل "كال إجن ؾحاس يف رخي ٔأظاب ٔأُهل كدي ٔأن ًفِغ ًوم 

 روإٍ ماكل وال ًـصف هل خماًف من إًعحاتة  .ًوُس ؿَََ إحلج من كاتي 

 :ُياك فصق تني ٔأن ًعبٔ زوحذَ كدي ريم مجصة إًـلدة وتـس ريم مجصة إًـلدة وكدي إًعوإف 

 : إإلحصإم ُياك زالث حمعات يف إحلج : إحملعة إٔلوىل 

 إًثاًثة : إًعوإف وإًسـي .،    إًثاهَة : ريم مجصة إًـلدة جفص ًوم إًـَس  

 وإًخحَي إًثا ي يسث ابًعوإف وإًسـي، إًخحَي إٔلول يسث جصيم مجصة إًـلدة  

 تـس إًعوإف وإًسـي ٔأن ًعبٔ زوحذَ. وجيوز هل

 ٔأن ٍىون موَحدَ دون موحة إإلحصإم إًخام  يحليوؿَََ صاة ٔلن إإلحصإم دف  ابًخحَي إٔلول فِ 

 .خلفة إجلياًة

سـىفِو ًو وظئ زوحذَ تـس إًخحَي إٔلول ًشُة ٕإىل   .وؿَََ صاة إحلي ويصم مصة ٔأدصى ًَعوف ٌو

  وؿسم ٕإفسادٍ إحلج وفاكا ٔليب حٌَفة وؾيَ ًَزمَ تسهة ٔلهَ كول إجن ؾحاس وتَ كال إًضافـي

 .ًوىن إًصإحج ُو كول إدلِور

 ،ؿَََ صاةإًسـي  متام كديًـين ًو وظئ زوحذَ : صاة  ويف إًـمصة ٕإذإ ٔأفسسُا كدي متام إًسـي

 روإٍ إٔلثصم .كدي إًخلعري ؿَََ فسًة من ظَام ٔأو ظسكة ٔأو وسمًلول إجن ؾحاس فمين وكؽ ؿىل إمصٔأثَ  
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: من ريم وحَق وظوإف ، ويي هل لك يشء ٕإال إًًساء  من زالزةابزيني إًخحَي إٔلول يعي و 

   إًًساء":" ٕإذإ رمِت وحَلت كس حي ًنك إًعَة وإًثَاب ولك يشء ٕإال حلسًر ؿائضة مصفوؿا

فـىل ثفسري ُشإ إحلسًر ٔأهَ ٍىذفي ابًصيم فلط ٌَخحَي  ،سًر حصَح ما ؿسإ لكمة " وحَلت"ُو ح

 وحصحِا إحلياتةل فِىون ٔأمصإ من ٔأمٍصن :  ًفؼة صاذة ضـَفة لكمة " وحَلت"  ،إٔلول

 ًعوف ويَق وًرتك إًصيم، وٕإمإإما ًعوف مؽ إًصيم ٔأو يَق مؽ إًصيم،

و إًصيم  ًىن إحلسًر ُيا ًو ظاف وحَق ومل ٍصِم فِىون كس حصك هط إحلسًر ُو

 ٔلهَ ورد يف هط إحلسًر. ٕإذن إًصيم ُو إًفِعي .وفـي ًفؼة صاذة مؽ ًفؼة ٔأدصى مل ثبِٔت  

ظَخت رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل إلحصإمَ حني ٔأحصم وحلهل كدي ٔأن ًعوف :"وكاًت ؿائضة 

 مذفق ؿَََ"ابًحُت

 ٕإن مل ٍىن سـى كدي وال هـمل فَِ ذالفا ًلول إجن معص يعي مبا تلي مؽ إًسـي وإًثا ي

 وحنص ُسًَ ًوم إًيحص  صُئا حصم مٌَ حىت كىض جحَ" مل يي إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل  

 مذفق ؿَََ "وظاف ابًحُت مث كس حي هل لك يشء حصم ؿَََ 

ٕإىل مىن ميىر فَِ إًؼِص وإًـرص وإمللصب هـَس : ًحسٔأ إحلج من ًوم إًثامن فِحصم من مىة مث ًشُة 

 ، وإًـضاء وإًفجص، ًعًل إًعَوإت كرص تسون مجؽ

وم إًخاسؽ ًخوخَ ٕإىل ؾصفة ًلمي فهيا من تـس إًؼِص ٕإىل إمللصب ووكت ؾصفة ٕإىل جفص إًَوم إًخايل  ،ًو

حُت  شُة ٕإىل مزدًفة ًعًل فهيا إمللصب وإًـضاء مجؽ ثبٔذري ًو تـس إًلصوب ال ًعًل إمللصب وإًـضاء ًو

حاح هل ٔأن ًسفؽ تـس هعف إٌََي ٕإن اكن هل ؿشر ٔأو تـس ًَةل إًيحص حىت هعف إٌََييف مزدًفة  ، ًو

 قَاب إًلمص نٌل كاًت ٔأم سَمة، 
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ي ة ٔأن  وهبا  إًفجص ًخوخَ ٕإىل مىن فرييم مجصة إًـلدة إًىربىٕإىل إًفجص وتـس مزدًفة  جيَس يفٔأما إًس ُ

خوخَ ٕإىل مىة ٍىون كس حتَي إًخحَي إٔلول تبٔن خيَؽ مالثس إإلحصم ويَق رٔأسَ  شحب ُسًَ ًو  ًو

سـى  ، ًوو فصضيا ٔأن خشعا مًصضا وكري كادر ؿىل إذلُاب ٕإىل مىة وحتَي إًخحَي إٔلول ًعوف ٌو

سـى ًوم إًيحص ف إإلفاضةهـم ًعح، وال أٓدص ًعوإ ُي ًعح؟ مث انم،  ، ًوىن إًس ية ٔأن ًعوف ٌو

 ، ٌضق ؿَََ ٔأن ًعوف تـس ُشإ إجملِود إًضاق تـغ هحار إًسن

 فعوإف إإلفاضة ًُس هل وكت ًًُهتيى ٕإًََ.

ياك ثـصجي ًالكم إًض َخ إٔلًحا ي يف ٔأن ؿَََ دم وما ٕإىل ذكل   ُو

 .ؿىل ٔأهَ ظوإف إإلفاضة ًُس هل وكت يف إىهتائَ ٕإحٌلع ٔأُي إًـملًىن 

 إملحُت يف مىن ست ساؿات وتـس إًعوإف وإًسـي ٍصحؽ ٕإىل مىن ًَحُت ٔأايم إًدرشًق، وحسه 

شإ ُو إًوإحة ٔأي ٔأنث من هعف إٌََي  صيم إدلصإت إ .ُو  حعاة( 21ًثالزة لك مجصة س حـة ) ٍو

 كدي هعف إٌََي إًثالث مجصإت إًحـغ ٍصيمتـس ػِص إًَوم إًخايل، ومن إٔلدعاء إملضِورة  

ًذؼص ًحـس إًساؿة إًثاهَة ؾرشة ٍوصيم مجصإت إًَوم إذلي ًَََ،    إًيت حصىم ابٍهنار ًو

شإ دعبٔ مل ًلي تَ ٔأحس من ٔأُي إًـمل ًؤلسف ًُفىت تشكل  فِم ًـخربون ٔأن إًساؿة إًثاهَة ؾرشة ُو

 تسإًة إًَوم إجلسًس.

شإ كول إٔلمئة إٔلرتـةوريم إدلار ال ٍىون ٕإال تـس إًؼِري  ٔأي تـس إًزوإل وسومح يف كدي إًزوإل   ة ُو

ٔأما إلٓن فَُس ُياك صسة ٔأو مضلة، فصيم إدلار يف ُشإ إًوكت حاكد ٔأن حصيم وحسك  ًضسة ٔأو مضلة.

يف إًفرتة من إًؼِص ٌَملصب وإٌَجية إزلإمئة ٔأابحت تـس إًلصوب ٌََوم إًساتق ًوُس إًخايل فِىشإ ٍىون 

 .إًـشر كس زإل، ٕإذن فذوى إًـٌَلء ٔأن ٍصيم تـس إًزوإل زإل جزوإل إًسخة

 هل مثي من إًيـمإذلي  فعي يف إًعَس

  .فال ينك تلرٍي ، وهل مثي من إًيـم ومل ينك فَِ : ظَس هل مثي من إًيـم وُحنك فَِإًعَس هوؿان 

 .فٌحن هبٔذش جالكم إًعحاتة ٔلهَ ال ًوخس ٔأؿسل مهنمنك فَِ ُو إًعحاتة فاذلي حَ 
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 حنك، ماذإ هفـي؟سإ ومل جنس ٌَعحاتة فَِ ًضيا ٔأهَ وخس هوع من إحلَوإانت خسفص 

 يوكون فَِ. هبئت ابزيني من ذوي إًـسل 

 :حنك إًعحاتة يف إًعَس

 ٔأكصب يشء ٌَيـامة ) إدلي (  : وفهيا تسهةاكًيـامة  إًعَس إذلي هل مثي من إًيـم

ةكىض تَ معص  وؾامثن وؿًل وزًس وإجن ؾحاس   ومـاًو

 ًلضاء معص ريض هللا ؾيَ ،تلصة ، وإًحلصة ٔأكصب يشء هل إًحلصة ويف حٌلر إًوحش

 ٔلن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل ( ) وإًضحؽ حِوإن مبٔهول إٌَحم ًوىٌَ ال ًفرتس نخش إًضحؽ يف  و

 .، روإٍ ٔأتو دإود وكرٍي وكىض فهيا معص وإجن ؾحاس جىخشحنك فهيا نشكل

 وروي ؾن إًييب ظىل هللا ؿَََ وسمل من حسًر خاجص وؿًلصاة كىض هبا معص ويف إًلزإل : 

و حِوإن ٔأص حَ ابٔلرهة إًعلري( ويف إًوجص  كىض تَ معص خسي هل هعف س ية إًضةو ) ُو

و حِوإن ص حَ إًفبٔر ويف إًريتوع  حفصة ًِا ٔأرتـة صِور،:   (جىن رخهل ٔأظلص من إًفبٔر ) ُو

 .ؾياق دون إجلفصة، ٍصوى ؾن معص ٔأهَ كىض تشكلإٔلرهة  ويف ،روي ؾن معص وإجن مسـود وخاجص 

و لك ما ؾة إملاء ٔأي هصع فَِ ومل ًبٔذشٍ مبيلاٍر كعصة كعصة اكزلخاج وإًـعافري  :ويف إذلام  ُو

سر ٔأي ظوت   ،صـــاة ) هوع من إذلام(وإًفوإدت )ذهص إرلاري(وإًورش، اكًلعاُو

 إحلارث يف حٌلم إحلصم جن ؾحستَ معص وؾامثن وإجن ؾحاس وانفؽ  وكىض هط ؿَََ 

 وكُس ؿَََ حٌلم إإلحصإم وروي ؾن إجن ؾحاس ٔأهَ كىض تَ يف حٌلم إإلحصإم.  

  صيك ففَِ كمية ماكهَجي وإًىُ اكإلوز وإحلُحارى وإحلَ  وما ال مثي هل 

 وإحلحارى صاة صاة، كاهل يف إًاكيف  وإًلعاةيف إحلجةل كاالٔأهنٌل  وخاجص وروي ؾن إجن ؾحاس

 ؾن خاجص وإجن ؾحاس.وكال إًض َخ إٔلًحا ي مل ٔأكف ؿَََ  

 

 ،، ٔأكول كويل ُشإ ؤأس خلفص هللا يل ًونك


